Verksamhetsplan för 2023
Syfte
Denna verksamhetsplan ligger till grund för detaljplaneringen av verksamheten i
Equmeniakyrkan Ingarp under 2023.
I första hand är det verksamhetsrådet som gör detaljplaneringen. Styrelsen kan tillfrågas vid
behov.
Innehållet i planen ska ses som riktlinjer som går att göra avsteg från. Eventuella avvikelser
beslutas från fall till fall.
Gudstjänster
Gudstjänsterna är ryggraden i församlingens liv och utformas så att så många som möjligt kan
och vill ta del av dem. Våra pastorer ansvarar för predikan så ofta det är möjligt. Vid semester
och liknande kallas andra talare eller utformas gudstjänsten som en vittnesbördsgudstjänst. För
mötesledning svarar olika församlingsmedlemmar.
Gudstjänst firas i Equmeniakyrkan Ingarp kl. 10:00 varje söndag samt på långfredagen och
annandag jul.
Undantag:
- en söndag i juli
- ekumeniska gudstjänster i annan kyrka
- församlingsdagar på annan plats
Speciella gudstjänster
Till speciella gudstjänster räknas
- årshögtid i februari
- konfirmationsgudstjänst i september.
- söndagsskolans sommarfest i mitten av maj
- familjegudstjänst med scoutinvigning i mitten av september
- söndagsskolans julfest tredje söndagen i advent
- julotta/midnattsgudstjänst på julafton hålls alternerande vartannat år
Datum för dessa gudstjänster beslutas så tidigt som möjligt på året av verksamhetsrådet i
samråd med berörda.
Verksamhetsrådet samråder med söndagsskolan om ytterligare familjegudstjänst(er).
Nattvard
En gång i månaden firas nattvard i samband med en ordinarie gudstjänst, vanligtvis första
söndagen i månaden. Vi inbjuder även till nattvardsfirande en kväll varannan vecka.
Om så önskas kan nattvard även firas vid annat tillfälle. I så fall i samråd med våra pastorer.
Bön
Samtliga samlingar i kyrkan ska uppmuntra till bön i olika former.
I gudstjänsterna ska, så ofta det är möjligt, tid avsättas för förbön, ljuständning och liknande.
Varannan onsdag inbjuds det till bön/bibelstudium i kyrkan kl. 19:00.
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Smågrupper
Det finns ett antal smågrupper/bönegrupper i församlingen. Dessa är en välsignelse för hela
församlingens liv och vi strävar efter att uppmuntra varandra att regelbundet mötas i den
mindre gruppen för att dela liv och bön. Våra pastorer finns som stöd för dessa grupper.
Hållbarhetsgruppen ska uppmuntra till hållbarhetstänkande, återbruk och är arrangörer för
speciella aktiviteter.
Inkluderingsgruppen arbetar med inkluderingsfrågor, till exempel avseende HBTQ.
Fördjupning
Församlingen inbjuder regelbundet till fördjupning av tro och liv i olika former under året.
Fördjupningen syftar till att stärka församlingen som helhet och enskilda individer till djupare
kunskaper om Bibeln och kristen tro, att få hjälp till personligt gudsmöte och fördjupat
andaktsliv och att växa vidare tillsammans med varandra och Jesus.
Fördjupningshelger eller -dagar kan arrangeras i egen regi eller tillsammans med församlingarna
i närområdet. Fördjupning omfattar även retreater, alphakurser och bibelstudier.
Verksamhetsrådet ansvarar för att planera dessa samlingar och att eventuellt kalla talare
utifrån.
Ekumeniska böneveckan
I januari anordnas den ekumeniska böneveckan tillsammans med församlingarna i närområdet.
Våra pastorer ansvarar för planering tillsammans med representanter från de övriga
församlingarna.
Församlingsmöten
Församlingsmöten anordnas enligt stadgarna, normalt vid fyra tillfällen per år:
- årshögtid i samband med en gudstjänst i februari
- församlingsmöte en veckokväll i april
- församlingsmöte en veckokväll i september
- årsmöte i november
Vid samtliga dessa tillfällen anordnas servering.
Församlingsdag/-helg
I början av höstterminen inbjuds till en gemenskapsdag/-helg där fokus ligger på gemenskap.
Verksamhetsrådet beslutar i samråd med styrelsen om ramarna och kan ta hjälp av
aktivitetsrådet eller någon annan grupp för genomförande.
Information
Information till församlingen kan vid behov ges i samband med pålysningarna. I programbladet
informeras också församlingen om frågor som tagits upp i styrelsen.
Information om verksamheten i kyrkan ges i programbladet, genom Predikoturerna i
Smålandstidningen, på affischer vid landsvägen vid Ingarps södra och utanför kyrkan, samt i
församlingens Facebook- grupp.
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Insamlingar
Vid varje gudstjänst, utom långfredagen, julotta och midnattsgudstjänster ska tillfälle ges att
offra till församlingens arbete.
Insamling till andra ändamål kan ske genom utgångskollekt/särskild offergång eller genom att
allt som insamlas i gudstjänsten utom det som ligger i kuvert till församlingen går till det
speciella ändamålet. Dessa tillfällen ska beslutas av församlingens kassör eller ordförande.
Vissa insamlingar till andra ändamål påbjuds från Equmeniakyrkan centralt och planeras in så
nära föreslaget datum som möjligt. Dessa är:
- pastors- och diakonutbildningen (mars)
- nationella insamlingen (april)
- regionen (september)
- equmenia (oktober)
- internationella insamlingen (annandag jul)
Insamlingar till andra ändamål ska pålysas senast en vecka före.
Verksamhetsrådet är ansvariga för att planera lämpliga datum för dessa insamlingar.
Insamling av kollekt och insamlingar av kontanta medel kan ske på olika sätt:
- SWISH kan användas till kollekt och insamlingar. Det finns dock endast ett SWISHnummer till detta. Vid SWISH till annat än kollekt ska detta beslutas av församlingens
kassör och det ska i gudstjänsten pålysas hur detta ska ”märkas” i SWISH-meddelandet.
- Gåvomat kan användas till kollekt och övriga insamlingar.
- Kontanter kan läggas i kollektboxar
Vårmarknad
Lördagen veckan innan påsk anordnas församlingens vårmarknad, där insamlade medel går till
församlingens verksamhet (90%) samt till något missionsprojekt (10%). Missionsrådet beslutar
om vilket projekt som ska stödjas.
Prylladan
Församlingen bedriver loppmarknad i Prylladan under sommaren. Intäkterna går till mission och
församlingens byggfond. Årsmötet beslutar om fördelningen däremellan.
Prylladan är också öppen under första advent för försäljning av julsaker.
Församlingen anordnar då julmarknad i anslutning till Prylladan och säljer bakverk, sylt, saft,
ljus, hantverk mm. Intäkterna från denna försäljning går till församlingen.
Servering
Efter varje förmiddagsgudstjänst ordnas någon form av servering.
Om inget annat beslutas består serveringen av ”enkelt kyrkfika”, som de olika kyrkgrupperna
ansvarar för.
Verksamhetsrådet beslutar i samråd med samordnare för kyrkgrupperna vid vilka gudstjänster
och samlingar kyrkgrupperna ska ansvara för serveringen.
Syföreningen, Flitiga fingrar och Gubbfixarna
Träffas varannan torsdagseftermiddag och beslutar själva datum för start och avslut av
respektive termin.
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Konfirmation
Församlingen erbjuder fördjupande kristendomsundervisning, ”konfirmation”, till alla som går i
årskurs åtta. Detta kan ske i samverkan med närliggande församlingar eller i egen regi. Ledord
för konfirmationsundervisningen i Equmeniakyrkan Ingarp är: Undervisning, (Församlings)gemenskap och gudserfarenhet. Varje år innehåller förutom terminsvisa träffar även ett läger
tillsammans med andra konfirmander. Årets avslutas med en högtidlig förbönsakt i
församlingen.
Diakoni
Det diakonala arbetet är evangeliet tydligt utformat i handling. Det är att förmedla Guds kärlek i
omtanke om medmänniskan. Det är viktigt för Equmeniakyrkan Ingarp att vara bärare av en
diakonal inställning som syns i allt församlingens arbete. Diakoni är kristen tro omsatt i praktik.
Det sker i det dagliga mötet mellan människor. Det blir tydligt genom omsorgsgruppens arbete
med hembesök och personlig omsorg. Det blir även tydligt i det internationella arbetet som
församlingen är en del av bl.a. genom insamlingar för arbetet i andra länder och aktiviteter
genom missionsrådet.
Skolkyrkan
Equmeniakyrkan Ingarp samarbetar med andra församlingar i Eksjö i Skolkyrkans arbete. Det
handlar om att medverka vid speciella samlingar.
Ungdomsverksamheten är, enligt församlingens stadgar, anförtrodd åt Equmenia Ingarp.
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